Exameninstructie leerlingen 2018
Voor de start van elk examen:
1. Je moet een half uur van te voren aanwezig zijn: om 08.30 uur of 13.00 uur.
2. Een kwartier van te voren neem je plaats op de aangewezen plek.
3. Jassen en tassen mogen niet mee de examenzaal in.
4. Mobiele apparatuur is in de examenzaal niet toegestaan.
5. Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen wordt de nog gesloten envelop
gecontroleerd op de vermelde gegevens: schooltype, vak, datum, tijdstip. Ze worden voorgelezen en
getoond aan één van de examenkandidaten. Als alles in orde bevonden is wordt de envelop
geopend.
6. Onmiddellijk nadat de envelop geopend is worden de opgaven en de eventuele bijlagen
uitgedeeld.
7. Een eventueel erratum zal worden voorgelezen.
8. Tijdens het uitdelen en daarna dient er volkomen rust in de examenzaal te heersen.

Tijdens elk examen:
1. Het werk wordt gemaakt op speciaal papier dat havo De Hof verstrekt.
2. Kladpapier wordt ook door havo De Hof verstrekt.
3.

Kandidaten mogen geen papier meenemen naar de examenzaal.

4. De examenkandidaat vermeldt zijn/haar naam én examennummer.
5. Al het examenpapier moet genummerd worden. (blad 1 van 1 of 1 van 2)
6. Het werk wordt gemaakt met een blauw of zwart schrijvende pen of ballpoint.
7. Het gebruik van Tipp-ex is niet toegestaan.
8. Het meenemen van andere dan toegestane hulpmiddelen is verboden.
9. Pakjes drinken zijn toegestaan, geen flesjes deze verstrekt havo De Hof.
10. Woordenboek Nederlands bij alle vakken toegestaan. Je moet dit zelf meenemen.
11. Bij de talen mag er een woordenboek Nederlands gebruikt worden en het woordenboek van de
taal beide kanten op. Je moet deze zelf meenemen.
12. Bij wiskunde is alleen een grafische rekenmachine toegestaan, deze moet op examenstand staan.
13. Bij economie, m&o, natuurkunde, scheikunde en biologie is alleen een gewone rekenmachine
toegestaan.

Bijzonderheden tijdens het examen
1. Zonder toestemming van een surveillant mag een examenkandidaat gedurende het examen de
examenzaal niet verlaten.
2. De surveillanten maken van het verloop van het examen een proces-verbaal op.
3. Op het proces-verbaal moeten de namen staan van alle kandidaten die aanwezig zouden
moeten zijn.
3. Het tijdstip waarop elke examenkandidaat de zaal verlaat, wordt vermeld.
4. Tevens wordt het tijdstip vermeld, waarop een te laat gekomen kandidaat is begonnen. 
Iedere surveillant tekent het proces verbaal.
5. Als er een onregelmatigheid ontdekt wordt, licht de desbetreffende surveillant een andere
surveillant hierover in. Zo mogelijk constateren zij beiden de onregelmatigheid. Daarna wordt zo
snel mogelijk de directeur hierover ingelicht. Zij beslist over het voortzetten van het werk van de
kandidaat.
6. Indien een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid tijdens het examen schuldig maakt, kan
de directeur de kandidaat verdere deelname aan het examen ontzeggen, dan wel minder
vergaande maatregelen treffen (bijv. een hernieuwd examen in het desbetreffende vak). In geval
van ontzegging kunnen noch een diploma noch een cijferlijst worden uitgereikt.
7. Ook als pas na afloop van het examen de onregelmatigheid ontdekt wordt, kunnen dergelijke
maatregelen worden genomen. Deze worden zo snel als mogelijk na afloop van de examenzitting
gecommuniceerd met de examenkandidaat.
8. Als een examenkandidaat klaar is haalt een surveillant het werk op en levert dit bij de tafel
met de hoofdsurveillant in. De surveillant controleert het werk op naam (n.b. de officiële naam),
examennummer en of het compleet is.
9. Als een kandidaat voortijdig vertrekt, levert deze tevens de opgaven in. (Deze kunnen na
afloop van de zitting, inclusief tijdsverlenging weer worden opgehaald). De kandidaat krijgt dan
toestemming de zaal te verlaten. Hierna mag het de kandidaat onder geen beding meer worden
toegestaan aan dit examen te werken.
10. De surveillant aan de tafel voorin de zaal maakt een kwartier voor het einde van de zitting,
daar melding van. Vanaf dat moment mogen er geen kandidaten meer vertrekken.
11. Aan het einde van de zitting halen de surveillanten het werk op en wordt er geteld of al het
werk aanwezig is. Ook nu blijven de kandidaten op hun plaats zitten tot gecontroleerd is dat al
het werk aanwezig is.
12. Pas als geconstateerd is dat al het werk is ingeleverd geeft één der surveillanten het sein dat
de examenkandidaten mogen vertrekken.

